
 

 

 
 

Dodatek č.1 ke Školnímu řádu Gymnázia Prachatice k 1. 10. 2020 - distanční výuka  
  

Zásady distanční výuky   
  
Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dle § 184 písm. a) jsou zaváděna 
zvláštní pravidla výuky při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole. Pokud z důvodu krizového 
opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle 
zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není 
možná osobní přítomnost většiny žáků nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným 
žákům vzdělávání distančním způsobem. Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle 
příslušného RVP a podle ŠVP školy.   
Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.   

1. Organizace distanční výuky  

Počet hodin distanční výuky jednotlivých předmětů vychází ze stálého rozvrhu platného 
pro daný školní rok a třídu. Přechod z prezenční na distanční výuku je vedením školy 
oznámen v systému Bakaláři a také na webových stránkách školy. Jako komunikační kanál pro 
kontakt školy a žáků/rodičů je určen Komens v systému Bakaláři. Pro distanční výuku je používán 
jednotný systém MS Teams, v jeho modulu Kalendář vyučující plánují synchronní výuku a on-line 
testy. Délka vyučovací distanční hodiny závisí na rozhodnutí vyučujícího a je vždy v rozsahu 30–
45 minut. Pro všechny předměty platí, že polovina týdenní dotace hodin bude vedena synchronně, 
polovina asynchronně. V Kalendáři budou vyznačeny hodiny možných konzultací (pro žáky i 
rodiče) s třídním učitelem, výchovným poradcem a metodikem prevence, a to v odpoledních 
hodinách. Některé vyučovací hodiny může vést pedagog, který ve stálém rozvrhu žáky nevyučuje 
(suplování).  

V průběhu distanční výuky jsou vyučovány všechny předměty s výjimkou TV, VV a HV. V případě, že 
bude výuka distančním způsobem delší než jedno čtvrtletí v daném pololetí, budou výše uvedené 
předměty klasifikovány na základě zadaného domácího projektu.   

Termíny zadávání úkolů jsou možné max. na jeden týden (s výjimkou výše zmíněných předmětů HV, 
VV, TV).   

Pro vyučující i žáky platí, že jsou povinni být přítomni ve výuce on-line v době do 8:00 do 12:30 hod. 
v pracovní dny. V těchto hodinách probíhá synchronní výuka a konzultace. Úkoly jsou zadávány 
taktéž v době vymezené pro přítomnost v on-line výuce.   

Ze synchronní výuky může být pořizován záznam pouze po předchozím upozornění ostatních 
účastníků výuky a slouží pouze pro potřeby studentů dané třídy. Záznamy synchronní výuky a 
materiály vypracované učitelem i žáky je zakázáno jakkoli zveřejňovat.  

  

2. Docházka v době distanční výuky  

Výuka podle rozvrhu distanční výuky je povinná, vyučující zapisuje docházku do třídní knihy. 
Omlouvání nepřítomnosti probíhá dle školního řádu. Omluvu zasílá zákonný zástupce nezletilého  



 

 

 
 
žáka nebo zletilý žák elektronickou formou (Komens – Bakaláři) třídnímu učiteli, který rozhodne o 
omluvení/neomluvení zameškaných hodin.   

3. Hodnocení žáků v době distanční výuky  

Hodnocení žáků probíhá podle pravidel hodnocení, která jsou součástí školního řádu. Vyučující 
odpovídá za zajištění kontinuity prezenční a distanční výuky a za dostatek podkladů pro 
hodnocení žáka.  V případě distanční výuky delší než 2 měsíce v daném pololetí budou pravidla pro 
hodnocení upřesněna.  
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